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Amerikaanse jongeren op
gemeentehuis ontvangen
De Amerikaanse jongens en meisjes die in het kader van 'Opera-
tion Friendship' drie weken bij gastgezinnen zullen verblijven,
zijn woensdagmiddag op het gemeentehuis ontvangen.
Namens het college- werden de hon-
neurs waai genomen door wethouder
W.M. Voortman. De/.e kreeg uit han-
den van één der Amerikaanse gasten
een oorkonde van de stad Dover aan-
geboden. De heer Vooi l i n a i i op /ijn
beurt, overhandigde de jongelui een
copy van een ets, kasteel Vorden
voorstellende. Voortman hoopte dat
de Amerikanen een aangenaam ver-
bl i j f in het Achtkastelendorp /uilen
hebben.

Oud-gemeentearchitekt de heer J.
v.cl. Broek leidde de buitenlandse
gasten venolgens door het kasteel,
terwijl er ook buiten het kasteel een
rondleiding werd gehouden. Woens-
dagavond hield de afdel ing Vorden
van Operation Friendship samen
met de gastge/innen in 'De Herberg'
een welkomstparty voor de Amerika-
nen. Landelijk voorzitter Jan Rigte-
rink ver/.orgde een dia-presentatie,
waarbij alle gastge/innen in beeld

kwamen.
Tot en met zaterdag 18 j u l i werd er
bij het meer van de f a m i l i e Graas-
kamp gekampeerd, terwijl ook een
fietstocht langs de gastge/innen op
het programma stond. Vanaf maan-
dag 20 j u l i /.ijn er dagelijks u i t s t a p j e s
in het programma opgenomen /oals
b.v. een bezoek aan Giethoorn, Am-
sterdam (Anne Frankhuis); Den
Haag (Binnenhof) en niet te verge-
ten omliggende plaatsen /oals Zut-
phen, Groenlo, Ruurlo.
In Voiden /al de AchtkastelenUx ht
worden gefietst. De boerendans-
groep 'De Knupduukskes' zal ook
haai opwachting komen maken, ter-
wijl de Amerikanen ook kennis /u i -
len maken met specifieke Achter-
hoekse sporten /oals b.v. klootschie-
ten. De terugreis naar Amerika staat
gepland voor maandag 3 augustus.

QEMEENTEftULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

j- VERVOLG-
ACCEPTGIRO

GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN 1992

Kind apr i l is de aanslag gemeentelij-
ke belastingen l 992 verzonden.
De/e aanslag kan worden betaald in
drie te rmi jnen van ieder twee maan-
den. Betaling dient plaats te v inden
voor of op de venaldag.

De eerste vervaldag is: 30-6-1992
De tweede venaldag is: 31-8-1992
De derde veivaldag, tevens de l a a t s t e ,
is: 31-10-1992

l lel gebruik van een acceptgiro
maakt betaling gemakkelijk.
Door gebruik te - maken van de ac-
ceptgiro k u n t u eenvoudig en snel
betalen. L' vu l t in welk bedrag u de/e
keer wi l t betalen en het nummer van
uw girorekening of bankrekening.
Daarna plaats! u uw handtekening
en /.endt het naar uw girokantoor of'
bankkantoor.

Eerste vervaldag 30-6-1992 is
inmiddels verstreken!
Hoe nu verder?
K r z i j n l s i t u a t i e s mogelijk:

1) U heef t de eerste t e rmi jn voor !U)
j u n i volda:in. en de tweede en der-
de termijn wi l t u ook gespreid be-
talen.
Dan o n t v a n g t u b innenkor t voor
de nog openstaande schuld ecu
vervolg-acceptgiro. De/e acceptgi-
ro kun t u gebruiken voorde beta-
ling van de tweede termijn. Na be-
taling van de tweede t e r m i j n , dus
voor .S l-8-1 992, ontvangt u in sep-
tember een vervolg-acceptgiro
voorde be ta l ing van de derde ter-
mijn.

2 ) l ; heelt de eerste1 t e r m i j n na
.'10-6-1992 betaald, en daarom
geen veivolg-acceptgiro on tvan-

gen. Toch wi l t u gespreid gaan be-
talen.
U kunt de tweede termijn voldoen
via een eigen bank- of giroop-
dracht. Schrijf het bedrag over op
bankrekeningnummer
28.50.37.986 t .n .v . de Gemeente
Vorden onder vermelding van het
belastingjaar en het aanslagnum-
men. Het gironummer van de NV
Bank Nederlandse Gemeenten te
's Gravenhage is 108 l .
Betaalt u vóór -i l -8-11)92, dan ont-
vangt u in september automatisch
een vcrvolg-acceptgiro voorde be-
ta l ingvan de derde termijn.

't) U heeft nog niets betaald van het
bedrag op de aanslag.
Als u nog geen enkele betaling op
de aanslag heeft gedaan, ontvangt
u geen vervolg-acceptgiro. LI kunt
voor betaling van de belasting de
acceptgirokaart gebruiken die ge-
hecht is aan de aanslag. Indien u
een gedeelte overmaakt voor
31-OcS-92 dan ontvangt u in sep-
tember een vervolg-acceptgno.

4) { wilt in één keer betalen.
Het is mogelijk om de belasting-
schuld in één keer te voldoen. Het
tota le verschuldigde- bedrag moet
dan wel op de laastste venaldag
31-10-1992 zijn voldaan.

Nadere informatie
Voor vragen over de aanslag kunt u
contact opnemen met de- afdeling Fi-
nanciën, telefonisch bereikbaar tij-
dens kantooruren onder nummer
05752-7429 (dooi kiesnummer).

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 14 j u l i hebben burgemeesteren
wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

— de heer B . H . I . Bokkers, Kan-
kampweg .'t te Vorden, voor het
vergroten van een woning en het
bouwen van een berging op het
perceel Lankampweg .'t te Vorden;

— de heer H. Barendsen, /upthen-
seweg 15 te Vorden, voor het ver-
groten van een winkelpand op het
perceel /utphenseweg 15 te Vor-
den;

— de heer ). Visschers, Burgemees-
ter Galleestraat 4-4 te Vorden, voor
het herbouwen van een carporl
op het perceel Burgemeester Gal-
leestraat 44 te Vorden;
de heer P. van Hal, Molenweg 12
te Vorden, voor het bouwen van
een prakt i jkruimte op het perceel
Molenweg 12 te Vorden;

- de heerJ.H. Willink, Het Hoge 20
te Vorden, voor het bouwen van
ecu woning met garage op het
perceel Smidsstraat l S te Vorden.

Ingevolge het bepaalde i nde Wet Ad-
m i n i s t r a t i e v e rechtspraak overheids-

beschikkingen kan binnen dertig da-
ge n na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

£ KAPVERGUNNINGEN
Op 14juli hebben burgemeesteren
we thoude»kapvergunning verleend
aan de heQP.A.W. Gal. (ort van der
Lindenstrat 37 te Zutphen, voor on-
geveer '?( ) ( ) m- larix op het perceel
Zutphenseweg52-54 te Vorden;

Op 16jul^^bben burgemeesteren
wethoude^Prapvei gunning verleend
aan de heer M. Nooijen, het Jebbink
7 te Vorden, voor l berk en l acacia
op het perceel het Jebbink 7 te Vor-
den, onder oplegging van een her-
plantplichl voor twee bomen.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

IJDEND POST-
KANTOOR TE

WICHMOND
/oals enkele inwoners van Wich-
moncl al wel gemerkt /.uilen hebben,
zijn de tijden dat het rijdend post-
kantoor in Wichmond is, gewijzigd.
Vanaf l juni 1992 kan men alleen
maar op de dinsdag terecht. Op de
donderdagen komt het rijdend post-
kantoor niet meer in Wichmond. De
openingstijden op dinsdag /.ijn gelijk
gebleven.

/WcONING-
CARTOTHEEK

De afdeling Ruimtelijke Ordening is
begonnen met het opstellen van een
woningcartotheek. Hierin wordt van
alle woningen een a a n t a l gegevens,
/oals bouwjaar, aan ta l ( s l a a p )
kamers, bijgebouwen etc. opgeno-
men. De cartotheek moet inzicht ver-
schaffen in ondei andere de kwal i te i t
van de woningvoorraad en kan
bouwstenen aandragen voor het toe-
komstige volkshuisvestingsbeleid.

Van een gioot deel \ a n de woningen
/ i j n bouwtekeningen aanwe/ig. Wo-
ningen waarvan geen gegevens voor-
handen /ijn /uilen echter in de prak-
t i j k opgenomen moeten worden. Dit
/al de komende maanden gaan
plaatsvinden. Wij verzoeken om uw
medewerking hiervoor. Kr wordt
vooraf geen afspraak met de bewo-
ners van de te bezoeken woningen
gemaakt. De opnemer gaat de/e wo-
ningen langs en /al zich (barbij legi-
t imeren.

Floralia
bloemschikcursus
Ookdit jaar organiseert Kloralia weer
een bloemschikcursus. De/e cursus
zal worden gegeven door José Brin-
kerhof'en wel op de woensdagen 2, 9
en 16 september en op maandag 2 l
en donderdag 24 september.
De cursus is bedoeld voor beginners
en zij die al eerder een cursus heb-
ben gevolgd en gaat vooraf aan de
najaarstentoonstelling die gehouden
wordt op 25, 26 en 27 september.
In sch r i j f fo rmu l i e r en voor de cursus
zijn aanwe/ig bij de plaatselijke bloe-
misten. Ook kan men zich opgeven
bij M. Jansen, tel. 229f>; J. Bargeman,
tel . :V442 enj. Ouwinga,'tel. 2090.
Tevens wil men een oproep doen aan
verenigingen, organisaties en buurt-
verenigingen om deel te nemen aan
de najaarstentoonstelling met een
inzending naar eigen keuze. Wil men
hierover meer weten, bel dan één van
de bovenstaande telefoonnummers.

Agrariërs openen
hun deuren
Voor toeristen en andere belangstel-
lenden houden de Vorden se land-
bouworganisaties in het zomersei-
/oc-n hun jaarlijkse open dagen. Op
dinsdagmiddag 28 j u l i kan men te-
recht bij de fami l i e Bouwmeester aan
deSchuttestraat 26 te Vorden. Op dit
moderne landbouwbedrijf kunnen
alle drie takken van de veehouderij
bekeken worden: Men kan een kijkje
nemen in de pluimveestaj^axn leg-
kippen, men mag in de (^•ukens-
sc h u u r om /.e u ge n met biggen te be-
kijken en mag men in de visgraat-
melkslal op het moment dal de
koeien gemolken worden.

Belangstellenden dienen op e-
gen gelegenheid naar dit bedrijf te
begeven. Dat is niet het geval op /a-
terdag l augustus als een drietal be-
drijven hun deuren openen in com-
binatie met een fietstocht. Dan kan
's morgens gestart worden vanaf het
Marktplein te Vorden en kunnen
achtereenvolgens een pluimveebe-
dri j f , een melkveehouderij/ varkens-
fokker i j annex landbouwmuseum en
een veevoederfabriek worden bezich-
tigd. Beide evenementen worden
georganiseerd door de Vordense af-
delingen van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen, de G B I B ,
de ABTB en de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw.

Staringavond
Op donderdagavond 'W jul i en don-
derdagavond 6 augustus worden in
de Wildenborchse Kapel weer de
jaarlijkse Staringavonden gehouden.
Deze avonden zijn a l t i jd /eer in trek
bij toeristen, maar ook komen er ie-
derjaar weer veel mensen uit de re-
gio naarde kapel. Op de/e avonden
wordt onder deskundige leidingeen
wandeling gemaakt door de prach t i -
ge t u i n e n van kasteel de Wüden-
borch. De/e tu inen z i jn normaal niet
voor het publiek toegankelijk. Na de
wandel ing komen de deelnemers te-
rug in de kapel en worden gemu-
teerd op een kop koffie met een plak
kruidkoek. Hierna wordt er een dia-
lezing gehouden over landelijk Vor-
den, en ver te l t Dinie Hiddink uit lo-
c hem over het leven van de dichter
Staring en draagt zij gedichten van
hem voor.

Kasteel Vorden
Donderdagavond 2 .'t j u l i is er gele-
genheid om het kasteel te be/ icht i -
gen. K r / i j n twee rondleidingen.

Ontmoetingsdag
'In Perspektief
Voor familieleden en vrienden van
mensen met ernstige psychische pro-
blemen komt er een ontmoetingsdag
in Hardei-wijk op zaterdag 24 okto-
ber 1992. De dag wordt georgani-
seerd door de werkgroep 4n Pers-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 26juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26juli 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 juli 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 juli 18.30 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 juli Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 25-26 juli:dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 25 juli 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25-26 juli W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. C5700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur.

Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreek-
uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekjeyu// mevr. Van de Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 juli 10.00 uur ds. H. Zunneberg,
em. pred. te Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 juli 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 juli 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 juli Pastor
Lamers, tei. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222. -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 1-8.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

pektief in samenwerking met 'Laby-
r in t l f o.a. bestaande uit fami l ie leden
die uit eigen ervaring weten wat het is
als iemand uit je omgeving psychisch
/iek is. Het thema van de/e ontmoe-
tingsdag is: erfelijkheid - spreker
Prof.Dr. M.F. Niermeyer.
In f a m i l i e , ge/in of vriendenkring
wordt men geconfronteerd met
psychisch /iek / i j n . Waar komt dit
psychisch /iek /ijn vandaan? Is het
een /.iekte die- je V.omaar' kun t krij-
gen? Is het e r f e l i j k ? Als dat /o is kun
je het dan voorkomen.-' / i jn o r fac to-
ren die 'erfelijkheid' beïnvloeden?
kun je de angst voor erfelijkheid be-
spreekbaar maken? Geloof en erfe-
lijkheid. Over bovenstaande wi l len

we onder andere praten. Daarnaast is
er ook t i j d voor elkaar, leder in /ijn/
haar eigen s i tua t ie met / i j n eigen le-
vensverhaal . Op de/c- ontmoetings-
dag wil men de- ervaringen u i twisse -
len.
De- ontmoetingsdag is alleen be-
stemd voor f a m i l i e 1 en vrienden van
mensen met psychische problemen.
In geen geval voor wie /elf opgeno-
men is of was. Men kan uitsluitend
komen wanneer men /ie h van t e - vo-
ren heeft opgegeven.
Ken opgaveformulier kap men aan-
vragen b i j : Werkgroep 'In IVrspck-
t ief , p . 'a k.G.M.A., Apeldoomseweg
17-19, C>8M BG Arnhem, tel . 085-
159210.

L



schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 9 . 7251 BA Vordan. tel,: 05752-1567

Tijdens de vakantie is onze verf- en behangwinkel
NORMAAL GEOPEND.

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7 9 , 7251 BA Vordan. tel.: 05752-1567

II GM OPELDEALER
W.J.dlrKOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, tel. 05730-52555*

OfficieelOPEL+ ISUZUdealer

Fax 05730-54740

Corr.-adres: Postbus 202, 7240 AE Lochem
Bank: Rabobank Lochem-Barchem

rek.nr. 33.66.22.600
Girov.d. bank 823848

K.v.K. Zutphen nr. 33091

Onzeref.:

Uw ref.:

Betreft: Vakantiespreiding

Aan alle autobezitters:
WIJ WERKEN DOOR!

Lochem, 9 juli '1992

Geachte lezer, lezeres,

Wij herinneren u eraan dat wij in ons bedrijf.„vakantiespreiding" toepassen.
Hierdoor werken wij in de periode van 13 juli t/m 8 augustus steeds met twee/
derde van onze normale personeelsbezetting.

De spreiding geeft u de mogelijkheid uw auto ook in de bouwvak-vakantie te
laten repareren.

Neem hiervoor tijdig kontakt met ons op, zodat wij een goede planning kunnen
maken, waarbij wij zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen.

De schadcherstel- en de verkoopafdeling zijn in deze periode voor 100% bezet.

Tenslotte: ons bedrijf is 24 uur per dag bereikbaar, dat houdt niet in dat er
's avonds na 18.00 uur en 's zaterdags na 77.00 uur voortdurend iemand in
ons bedrijf aanwezig is. Neem altijd eerst i^-af kontakt met ons op, zodat wij
u steeds optimaal van dienst kunnen zijn, via ons centraal telefoonnummer
05730-52555.

m wensen u een prettige vakantie!
Met vriendelijke groet,

W.J. van der Kooi

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partij en.

De prijzen zullen n meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

Dagelijks vinden tienduizenden
konsumenten de weg naar één
van de VEZO supermarkten.
VEZO supermarkten opereert dit
jaar met 24 filialen in Noord-
Holland en met 14 filialnn in
Gelderland en Overijssel.
VEZO heeft een zeer groot
assortiment droge en verse
levensmiddelen en een ruime
sortering cosmetica en non-food
artikelen, met name huishoudelijke
artikelen, textiel en speelgoed
tegen zeer lage prijzen. VEZO
supermarkten worden derhalve
druk bezocht en zijn zeer levendig
en veelzijdig. Bij VEZO staat een
overzichtelijke en sfeervolle
presentatie en de hartelijke,
gastvrije bediening hoog
aangeschreven. Bij VEZO
winkelen is dan ook een
belevenis, elke dag wet

Voor ons filiaal in Hengelo (Gld.) hebben wij
een vacature.

DIT IS UW KANS !!
Wij komen graag op korte termijn in contact
met kandidaten m/v voor:

CHEF A.G.F.
Als verantwoordelijke voor de afdelij^ mogen
wij van u verwachten dat u in het bezit bent
van uw vakdiploma A.G.F, en d t u tevens
enige jaren ervaring hebt.
Uw leeftijd is maximaal 35 j

vervulling van uw taak heeft u
grote mate van zelfstandigheid.ee

n aan:Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richl
VEZO\supermarkten, jSerritsenwÉ
7202 BP Zutphen,
t.a.v. deVieer J. A. W/L Bahlmam
telefoon (tijdens kantooruren) Q5750-19215.

Geen dag zonder...

ARKENSVLEES
EEL KEUS

OORDELIG
ERS uit eigen slachterij!

MAANDAG 4 DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 8,95
Grove verse worst 1 RHO 9,95

500 gram 4,50
zonder zwoerd!

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 «HO 8,95
Rundergehakti kiio 12,50

Hamburgers
per stuk 1,—

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 MO 6,75
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Cordon bleu
5 halen
4 betalen

Boterhamworst
100 gram 1,59

50 gram
GRATIS!
DONDERDAG

BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 100 gram 2,05

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Hamlapjes
500 gram 5,95

Fricando
500 gram 7,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE? WIJ ZORGEN ER VOOR!

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink
i J u r < j . Galleestraat 3

7251EA VORDEN

on 05752 1617

AANBIEDINGEN:
geldig do. - vr. - zat. 23 - 24 - 25 juli

U1TDENOTENBAR:

VERS GEBRANDE
PINDA'S

b e t e r c o m p l e t e r

250 gram 2,95
maandag 27 juli

panklare
SPITSKOOL

500 GRAM

1,50

dinsdag 28 juli

panklare
BAKSCHOTEL

500 GRAM

2,50

woensdag 29 juli

panklare
ZOMER RODE

KOOL

500 gram 1,50
REPARATIE

was- en afwasautomaten
24 uur-service.

Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05752-1256

RKIL

VOLOP
TUINPLANTEN

3 bos BLOEMEN naar keuze 9,95



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Silvia Francisca Maria

Wij noemen haar

Silvia

Frans Meulenbeek
Marja Meulenbeek-ter Maten
Jarno en Moniek

21 juli 1992
Vierakkersestraatweg 30
7233 SG Vierakker

Thijs heeft een zusje.
Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Karlijn Hendrike Paulien

We noemen haar

Karlijn

Paul, José en Thijs Roelofs

15 juli 1992
Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond
Tel. 05754-2012

Wij rusten van 13.00 uur tot
15.00 uu r.

Hierbij willen wij iedereen die,
in welke vorm dan ook, onze
25-jarige huwelijksdag tot een
onvergetelijke heeft gemaakt,
hartelijk bedanken.

Gerrit en Alie Schuerink

Enzerinckweg 10, Vorden

Daar het niet mogelijk is u al-
len persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, mede namens mijn
kinderen, langs deze weg
onze oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstel-
ling na het onverwachte over-
lijden van mijn man, onze va-
der en opa

Jan Harmsen

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller her-
innering blijven voortleven.

E. Harmsen-Kist

Vorden, juli 1992

De overweldigende belang-
stelling en deelneming die U
ons heeft betoond na het on-
verwachte overlijden van mijn
inniggeliefde man, onze zorg-
zame vader en opa

Jozef Thomas Arends

heeft ons diep getroffen. Wij
zijn U dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

P.P. Arends-Teunissen
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), juli 1992
St. Michielstraat21

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

,, Want het leven is mij Christus en het sterven gewin."
Philippenzen 1:21

Geheel onverwacht heeft de Here Thuisgehaald
mijn geliefde man, onze hartverwarmende vader
en hele lieve opa die alles voor ons over had.

GERRIT VAN INGEN

op de leeftijd van 66 jaar.

We zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor
hetgeen hij voor ons heen betekend.

Vorden : G.J. van Ingen-Pastoor

Raalte : Leovanlngen
Hannie van Ingen-Kraa

Ingrid, Gerrit, Jonneke

Apeldoorn : Aafke Zoutewelle-van Ingen
Peter Zoutewelle

Jacomijn, Boaz, Eveline

7251 DN Vorden, 19 juli 1992
Zutphenseweg 119

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 23 juli van 19.00-19.30 uur in uit-
vaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden vrij-
dag 24 juli a.s. om 11.00 uur in de Gereformeer-
de kerk te Vorden, aansluitend zal de begrafenis
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het uitvaartcentrum 'Monuta', Het
Jebbink 4a te Vorden.

Met diepe ontzetting namen wij kennis van het
plotseling overlijden van ons medebestuurslid,
de heer

G. van Ingen

Zijn warme persoonlijkheid en inzet voor ons
werk zullen ons bijblijven.

Moge onze Heer en Heiland zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen troosten.

Het bestuur van de
Prot. Chr. Ouderenbond,

af d. Vorden

Vorden ,20 juli 1992

O P R U I M I N G

T-Shirts
v.a '.:: 20,-
POlO'Sva 29,-

Overhemden v.a 25,-
Truien en
Sweaters 59,—
Meindl Schoenen

79-v.a.

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden

Wijziging telefoonnummer
Het telefoonnummer van:

Schildersbedrijf

PETERS
Vorden

j s gewijzigd van 6565 in:

05752-3999

Tocht voor Ouderen en Bejaarden
op woensdag 26 augustus 1992

Een verrassend,
gezellig dagje
Twente
Vertrek 9 uur precies vanaf het Marktplein

We zullen regelmatig stoppen voor een
natje en een droogje en hopen om ca.
6 uur weer terug te zijn bij het 'Pantoffeltje'
waar ons weer een overheerlijk diner
staat te wachten.

De kosten voor deze gezellige dag
bedragen, alles inbegrepen, f 70,-
per persoon.

U kunt zich opgeven bij:

Fa. Braam, sig. mag.
Fa. Helmink
Fa. Kluvers
Fa, Polman

Namens het comité:
W. Polman en G. W. Eijerkamp.

tel. 3260
tel. 1514
tel. 1318
tel. 1314

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

fi

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •lUIHUMiKfBIBIinilliiai J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Bij ons verkrijgbaar
de CD van

Boh Foi
Toch

ADVERTEREN KOST GELD-

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Dokter Sterringa
27 juli t/m 14
aug. GEEN
PRAKTIJK

Voor patiënten wier
achternaam begint met A

t/m K neemt waar:
Dr. J. D. Dagevos

Vaarwerk 1, tel. 2432

Voor L t/m Z:
dr. W.J.C. Haas

Christinal. 18, tel. 1678

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Man, 51 jaar, zoekt gestof-
feerde woonruimte in omg.
Hengelo, Vorden. Brieven on-
der no. 17-2. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD: werkruimte
om boot af te bouwen, ca. 100
m2, 6 weken. Tel. 03200-
44621.

• TE KOOP: div. meubels en
kleingoed wegens verbou-
wing. Ruurloseweg 106, Vor-
den. Tel. 6517.

• AANBIEDING: balkhout
5x15, 7.5x17.5, 5x20, v.a.
f 4,45 p.m.; biels op maat ge-
zaagd; grindtegels v.a.
f 3,95; waaltjes, regenton-
nen; geïmpr. tuinplanken
15x2 v.a. f2,35 p.m.; sier-
smeedwerk op maat; schut-
tingen op maat. Oortgiesen,
Buitenvelderweg 1, Ruurlo.
Tel. 05736-1577.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip en eieren enz. Ver-
koopadres aan huis. T. Ros-
sel, Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• TE KOOP GEVRAAGD:
door particulier, een bouw-
perceel, in Vorden. Brieven
onder nr. 17-1. Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

GEVRAAGD:

vakantie-
werkers

voor de maand augustus
op tuinbouwbedrijf

Inlichtingen:
F. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden
Tel. 05752-6408

VEEL TREFFERS BIJ OTTEN
"Bij ons scoort u vast wel!"
Als u nieuwe meubels wiit kopen, moet u toch eens bij OTTEN in Halle gaan kijken.
Er staan daar in de verkoophal bankstellen, losse fauteuils, kasten, salontafels en
nog meer meubels, te kust en te keur! Allemaal heel mooi om te zien en degelijk van
makelij. Grote keus, niet alleen in modellen, maar ook in bekleding. U gelooft het
pas als u het gezien hebt. De kans is groot dat u treft wat u al lang zoekt.
Dat wordt scoren zonder moe te worden!

Losse-kussen-service
BIJ OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen. Dat is praktisch en econo-
misch, want dan hoeft u niet direct een heel nieuw bankstel of een nieuwe fauteuil
te kopen. Vraag er eens naar.

Inruilservice
Als u nieuwe meubels koopt bij OTTEN, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte
meubels. Dat is mooi meegenomen, dat is uw eerste winst!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN
De verkoophal is bij de fabriek en is iedera dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur,
zaterdags tot 16.00 uur.

TIJDENS BOUWVAK NORMAAL GEOPEND.

Dorpsstraat 20 - Halle Gld. - Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v. DISCOVI RVOE

KEURSLAGER

Kip, de Tour-
Special van de

Keurslaaer!

Kipfilet Tourmalet: heerlijk bij sperzieboontjes of een
frisse salade. Ook lekker om, afgekoeld, mee te nemen

voor onderweg.

GEMARINEERD
SATÉ VLEES

695•
BOEREN
METWORST

100 gram
-175
l •

vleeswarenspecial

CHORIZO

100 gram 275
•

KIPFILET
TOURMALET

100 gram

951
Kipfilet gevuld met

gekruid gehakt,
ontbijtspek en

paprika.
Ruim 10 minuten
zachtjes bakken.

donderdag

1 kilo VLEES-
SALADE en

1 STOK-
BROOD 8,90

Aanbiedingen geldig van 23/7 t/m 25/7

Zie dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9230

Wie gaat er mee naar de

FLORIADE l
Elke woensdag van 22 juli t/m 30 september.

Vertrek vanaf het marktplein:
Ruurlo 7.30 uur-Vorden 7.45 uur

Zutphen 8.00 uur-Brummen8.15 uur
Eerbeek 8.20 uur

Kosten f 43,- p.p. (incl. bus en entree).

Voor boekingen:

J.L Harren
Klarenbeekseweg 14-VOORST

Tel. 05758-1334

Alleen bij voldoende deelname.

WEEKENDAANBIEDING

ZOMERS GEBAK:

Bosvruchtenvlaaitjes
met 9 verschillende bosvruchten

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

e HALEN 5 BETALEN
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



Open middag Achterhoeks
museum 1940-1945
In navolging op de enorm succesvolle open middagen in 1989 in
het Achterhoeks museum 1940-1945 in Hengelo (Gld.) is er be-
sloten om nu in 1992 op velerlei verzoek opnieuw een aantal
middagen te houden voor het publiek.

Kr wordt ruim aandacht besteed aan
het dageli jkse leven in de oorlogsja-
ren ( l .m.v. een f i e t s met massieve
banden en verduistering een over-
/icht van de d is t r ibu t ie dienst met
bonkaarten, s lamkaarten en per-
soonsbewij/.en. En /elfs tabak, thee
en kof fiesurrogaat /.uilen er te /ien.
Ien op/ichte van 19.S9 is er veel ma-
t e r i a a l bi jgekomen en dit jaar is er
ook een wapenvi t r ine te /ien met een
complete collectie wapens en toebe-
horen v a n c l c - diverse- s t r i jdkrachten .
Men kan cle/e expo bekijken op cle
zondagmiddagen !2, 9 en l ( > augustus
aan cle Marktstraat (i in het centrum
van Hengelo ( ( . l e l . ) . De weg is be-
p i j ld en er is ruim parkeergelegen-
heid.
Voor meer i n f o r m a t i e kan men bel-
len: ()57r>3--HM2,Jean Kreunen.

l U-t museum hci tx ' im de col lect ie
van Jean Kreunen uit Hengelo
(dld.) die de/e collectie gedurende
een periode van 17 jaar intensief 'ver-
zamelen bijeen bracht .
De ver /amel ing omvat de complete
uniformen van de- Nederlandse,
Dui t se en geallieerde s t r i jdmachten
in diverse uitvoeringen /oals land-
m a c h t en l u c h t m a c h t . In to taa l /u i -
len /o'n '2"> etalagefiguren worden
uitgestald in en om het museum aan
de Marktstraal in Hengelo.
Speciaal voorde/e middagen /al een
gedeelte van de collectie uit het mu-
seum worden gehaald en buiten wor-
den opgesteld onder een groot al-
dak. Op die manier on t s t aa t er bin-
nen in het museum meer over/icht
en komt het vele kleine mater iaal in
de v i t r i n e s ook beter tot /ijn recht.

ZONDAG 26JULI:

Jong Gelre organiseert Open
Vordens Kampioenschap
Boegsprietlopen
Jong Gelre komt zondagmiddag 26 juli met een geheel nieuwe
aktiviteit voor de dag en wel 'Het open Vordens Kampioenschap
Boegsprietlopen'.
Dit spektakel zal plaatsvinden op het
meertje bij de fam. (iraaskamp aan
de Ruurlosevveg.

WAT IS EIGENLIJK BOEGSPRIET-
LOPEN?
Wel, boegspriet lopen is een sport
welke van oorsprong uit de waterrijke
gebieden komt. Ken boegspriet is nl.
de houten paal, die vooraan een z.eil-
s( hip uitsteekt , dat dient voor het uit-
houden en steunen van masttuig en
ander tuigwerk.
Vroeger liepen daar de matrozen
overheen, hetgeen ook de- bedoeling
is op zondag 2(> j u l i . Het is nl. de be-

doeling dat men in zo kort mogelijke
t i j d over die paal loopt, die boven het
water hangt. Het is wel de bedoeling
om 'droog' over te komen. Dat wordt
dus sensatie want niet iedereen zal
dat lukken!
jong Gelre heelt een open kam-
pioenschap georganiseerd, zodat
ook de vele campinggasten in Vor-
den en omstreken mee kunnen doen
aan dit spektakel.
Men kan ter plekke inschrijven. Het
meenemen van een zwembroek
wordt wel aanbevolen! De toegang is
gratis. Het deelnemen op zich is op
eigen risico.

JULI:

Y\'Y, Folklore-avond
YYY. Verhalen onderde Lindese
Molen
Welfare , werk u i t d e l e n ..de
Wehme"
YYY. Bez ich t ig ing Kasteel
Yorden en v isuedstr i jd
SWOV, Open Tafel de Wehme
YYY. /omer f ie t s toch t
YYY, Kasteel Yorden.
Bezich t ig ingen avondwandeling
YYY. Be / i ch t ig ing P i n e t u m en
boerderijbezichtiging
SWOV, Open Tafel de Wehme
YYY. LezingWientjesvoort en
verhalen onderde- l.indese Molen
YYY. Staring-avond
YYV, Bezichtiging Kasteel
Vorden, v iswedstrijd en concert
SWOV, Open Tafel de Wehme

AUGUSTUS:
1 Plattelandsvrouwen, Agrarische

f i e t s t o c h t voor mannen en
vrouwen

2 Jong Gelre. d'n ()ostenrit
! > YYY. bez ich t ig ing kasteel en

avondwandeling
l YYY. bezichting Pinetum
l SWOV, Open Tafel de Wehme

."> YYY. Lindese molen -verhalen
(i Staringavond,Wildenborch
(i YYY, bezichtiging kasteel en

avondwandeling
7 SWOV, Open Tafel de Wehme
S Beach-l'artv. HAM l'artv
9 DV\'K Natuurwandeling
(.) In de Reep'n, Koetsendag
< ) HSY de Snoekbaars,

seniorenviswedstrijd
K) YYY. bezichtiging Kasteel Vonden
l l Lezing natuurmonumenten

l l SWOV, Open Tafel de Wehme
l l \ \'Y. bedi i j f s b e / k h t i g i n g d e

Yi j f ' sp rongen l ' i n e tum
l'J VW, folklore avond

Knupduukskes
l 'J YYY. l.indese molen - verhalen
l ,°i YYY. be/ i( h t i g i n g kasteel en

avondwandeling
\3 YYY. v iswedst r i jd
l l SWOV, Open Tafel de Wehme
15 YYV, K u n s t m a r k t Mark tp le in
l C) Medler to l , f i e t so i iën ter ings i it
Ui \ \ i \L , Natuurwandeling de

Wildenborch
l 7 YYY, bez i ch t ig ing kasteel en

avondwandeling
17 t/m 20 Jong Gelre

avondf ie t sv icrdaagsc
l H YYY, be/ic h t i g ing l ' i ne tum
IS SWOV, Open Tafel de Wehme
IS HSY de Snoekbaars.

jeugdwedsti i jd
l ( . ) l.indese molen, verhalen
20 YYV, bezichtiging kasteel Voi den
21 SWOV, Open Tafel de Wehme
22 VYY, de K n u p d u u k s k e s -

fo lk lo r i s t i s che f i e t s toch t
22-2!) Wichmond, vogelsc bieten en

fietstocht
2 1 YYY, bezichtiging kasteel Vorden
2.". SWOV, Open Tafel de Wehme
2f> I l ack lor l . I e / ing

N a t u u r m o n u m e n t e n
2:>t i i ) 2 ( . ) Volksfeest Wichmond,

optocht , kermis, wielerronde
2(i Touwtrektoernooi Medler
20 Welfare , handwerkc-n de \Vehmc
26 Lindese molen, verhalen
27 Bejaardenkring. Dorpscentrum
27 YYY, bezichtiging kasteel Yorden
2S SWOV, Open Tafel de Wehme
29 VY Yorden, voetbaltoernooi
'M) C l u b h u i s Medici .

touwtrektoernooi
."»() l ISY de Snoekbaars.

v iswedstri jden senioren
LM) RK Kerk Kranenburg,

t e n t o o n s t e l l i n g 125 jaar Kerkeli jk
Leven

• S I YYY, bezichting kasteel Vorden

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Woage / lal Ie presenteert:

Time's up & Kabaal
Dit weekeind staat het weer bol van de muziek in dancing-disco-
theek 'De Woage'. Naast de diskjocky's staan er dit weekeind twee
grote topbands van allure op de planken van deze discotheek.
In de grote /aal speelt zaterdagavond
de Nederlandse top fo rma t i e 'Time's
up'.
Nog geen jaar geleden werd de/e
topper opgericht, met de stuwende
krach! van I l euk van Schijndel. l leuk
was lange l i j d de man achter de for-
matie Via Via , die in de Benelux alle
/alen pla t wist te spelen. Na vele ja-
ren bij de/e format ie gewerkt te heb-
ben vond hij het t i j d worden voor
nieuwe insp i ra t i e met nieuwe men-
sen aan boord van dit muzikale
schip .
Na lang /oeken werd de nieuwe for-
matie 'Time's up' samengesteld, en
konden de repet i t ies beginnen. An-
gelique en Marcel waren de laats te
t i j d voornamelijk be/.ig met bewe-
gingstechnieken, / i j wil len een show
neer/et ten welke nog niet gebracht is
lol op dit moment.
Daarnaast volgden / i j de wekelijkse
lessen bij de /angpedagoog. Rov is
één van Limburgs beste drummer.
Rec-ds jaren /wedt hij dooi het cir-
cuit .

Ken-ie-die zaal
In de Ken-ie-die /aal s taa t dit week-
eind de f o r m a t i e Kabaal uil Bath-
men. Kabaal is een semi-professione-
le f o r m a t i e uit het oosten des lands
die al ruim acht jaar aan de weg t i m -
mert met een Stevig Stukje i n u / i e k .
Kabaal speelt o.a. nummers van I l e i -
man Brood, (iolden Karring, //-top,
Biyan Adams en/.

Kortom voor de l iefhebber een
avond vol a v o n t u u r en happvncss.
Kabaal gaat veelal gepaard met een
fl inke dosis l i c h l , rook en knalwerk.
Na vele optredens /owel in het bin-
nen- als b u i t e n l a n d , weel Kabaal er
een knal lend leest van Ie maken.

Disco-vervoer
ledere /.aterdag r i jden er bussen v a n -
uit alle windstreken naar De Woage
in Halle. Ook u k u n t hier/.eer voor-
delig gebruik van maken.

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
0RDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERI^

BEROEPSMOGELIJKHEID
Alle maatregeleh in het verkeer, waarvoor
zogenaamde 'verkeersbesluiten' genomen

moeten worden, moeten bekend worden gemaakt
in een aantal regionale of plaatselijke dag- en/of week-
bladen. Dit betekent dat je vaker in de krant kunt lezen,
dat een verkeersmaatregel wordt genomen op een
bepaalde weg of een bepaald weggedeelte. Ook moet
er altijd bij staan waar je meer informatie over het ver-
keersbesluit kunt opvragen.
Burgers kunnen dan binnen dertig dagen in beroep
gaan bij de Kroon. In dit beroep moet de reden van het
beroep goed zijn aangegeven. Op het beroep wordt
altijd gereageerd.
Na de beroepsprocedure kan het verkeersbesluit uitge-
voerd worden, behalve als het gaat om niet zulke ingrij-
pende maatregelen zoals het plaatsen van een bord of
het maken van strepen op de weg.

DE ZONNEBRIL ALS
BLIKVANGER
Blote strandmode is uit.
Zonaanbidders flaneren weer
gekleed langs het zeewater. Het
m i n i m a l e lapje stof, als broekje
gedragen, wordt steeds vaker
vervangen door een vrouwelijk
bad- of bodypak. Tal van acces-
soires als sjaals, hoeden, haar-
banden maken het geheel af,
met als blikvanger .... een bijpas-
sende zonnebril.

Hvenals vorig jaar is do b r i l l on -
mode gren/eloos in haar moge-
l i j k h e d e n . Cirote b r i l l en , kleine
b r i l l e n , ronde- en v i e rkan te mo-
dellen, brode on smalle mon tu -
ren, er is voor elk wat wils. En
dan laten we de uiteenlopende
dessins nog maar oven bui ten be-

schouwing. Do monturen / i jn na-
melijk in elke voorstelbare kleur
en in diverse prints verkrijgbaar.
De regelmatige strandbe/oeker
kan met / i jn fantas ie allo kanten
op. Creatief en modebewust als
de/e is, /et hij of / i j do /onnebril
op die 't beste past bij de rost van
dt ' out f i t .

MEER DAN EEN
Persoonlijkheid, i nd iv idua l i t e i t
en een t ikkelt je eigenwijsheid,
l )e/e kenmerken profileren de be-
wuste zonnebrildrager. Hij inves-
teert dan ook in oen complete col-
lectie om /ijn keuzemogelijk-
heden te vergroten. Naast het
modieu/e zelfbewustzijn spoelt

kwali te i t een be-
langrijke rol.
Een zonnebril is
niet alleen om ge-
/ien te worden,
maar ook om
mee te /ion.
l Iet grote voor-
deel van de pola-
riserende len/en
van /.onnebrillen
is dat het do hin-
derlijke schitte-
ring van de /on
wegneemt en het
contrast vergroot.
Sterke weerkaat-
sing van /onlicht
in water vormt
/el t s geen belem-
mering.
Ideaa l voor va-
kanties. Op de/t1

manier ontgaat je
tenminste niets.
Niets is tenslotte
heerlijker dan te
luieren op het
strand en lokker
te genieten van
alles wat om je
hoen gebeurt.

Polariserende nonen de hinderlijke schittering

ZONNEBRIL VEROVERT IN
KORTE TIJD DE WERELD
De zon is de bron van al het leven. Toch heeft intensief zonlicht ook
negatieve kanten. Vandaar dat verschillende culturen hun eigen be-
schermende middelen bedachten.

Ridders in do Middeleeuwen
droegen harnassen met een speci-
aal geconstrueerd vi/ier.
Eskimo's losten het probleem op
oen soortgelijke manier op. Zij
maakten maskers van hout of
been met nauwe spleten erin om
het felle l i ch l te temporen. Terwijl
de Japanners hun toevlucht /och-
len onder ri jk gedecoreerde, pa-
pieren parasols.
De hoed past eveneens in hot rij-
tje van beschermende accessoires.
Do breecl gerand e sombrero is oen
goed voorbeeld, maar ook de tro-
penhelm heeft Engelse kolonisten
in do warme tropen een grote
dienst bowe/on.

De /onnebri l is pas sinds kort in-
geburgerd als /.omverend middel .
En dat terwi j l de gewone bril al
v i j f eeuwen lang door de mens-
heid word l gedragen.

SNELLE EVOLUTIE
Hoewel de /onnebril pas sinds
kon populair is, kunnen we niet
moer buiten dit handige voor-
werp. Zonder een /onnebril op
de neus fronsen we on/e wenk-
brauwen, k n i j p e n we de ogen sa-

men en is ki jken dodelijk ver-
moeiend. Daarentegen Run je met
een kwal i ta t ie f goede /onnebril
/onder problemen urenlang hot
fel le l i ch t trotseren.
Ondanks de snelle evolutie, vol-
doet de huidige kwaliteitsbril aan
alle eisen van do moderne mens.
Een dergel i jke bril is voor/ion
van oen speciaal f i l te r , die hot ex-
tra wi t te l icht blokkeert. Een

OZON ZORGEN
Over het gat in de ozonlaag maakt iedereen zich zorgen. Met het
verdwijnen van deze beschermlaag wordt de mensheid steeds meer
blootgesteld aan de schadelijke Ultra Violette (UV)-stralen van de
zon. In een vergaand stadium vormt dit een bedreiging voor al het
leven op aarde. Maar voorlopig valt de schade gelukkig mee.

Toch moeten we blijven waken
voor de UV-stralen. De o/onlaag
houdt nameli jk slechts een deel
van dit schadelijke /onlicht te-
gen (UVC). Voor de straling die
ons bereikt, / i jn er inmiddels al-
lerlei afdoende middeltjes ge-
vonden, dlas houdt bijvoorbeeld
een deel van de UV-stral ing te--
gen, hot zogenaamde UVH. Van
LJVA-straling krijgen sommigen
onder ons /elfs niet genoeg. Hi t
deel van de /on be/orgt ons na-
me l i j k een bron/en hu idsk leu r ,
l let is echter juist die- UVA-stra-
l ing, die /o slecht is voor het
oog. Een overdosis tast de oog-
lens aan waardoor /el t s een

vorm van staar kan optreden.
Daarom / i jn zonnebrillen, die al-
leen het /onlicht dimmen, niet
afdoende. Een bril is pas veilig
on betrouwbaar wanneer hot
glas hot U V-licht blokkeert . IV
polariserende Ion/on van b i j -
voorbeeld Polaroid / i jn dermate
doordacht samengesteld, dat / i j
do schadelijke UV-stralen voor
honderd procent e l imineren, l lot
materiaal van do lens bestaat uit
/(.-ven lagen, olk mot een eigen
f u n k t i o . Zo neemt do bril ook de
f o l i o schi t te r ing weg van hot
licht, dat weerkaatst in water on
/and. Idoaal voor een /omerva-
kantio in /onnigo contreien.

Polaroid /onnobri l voldoet aan
bovenstaande ois on is bovondion
bestand tegen oen stootje, is licht
v a n gewicht en krasvast. Er
wordt nogal wat van een /onne-
bril gevraagd, want doorgaans
springen we er niet al te zachtzin-
nig moe om. Donk maar aan hot

t ranspor t in oen overvolle tas ot
oen rommelig dashbordkast je . I n
vergeet het schurende s t rand/and
niet . Hen k w a l i t o i t s b r i l gaat lan-
ger moe. Dus bedenk bij de a a n
schat : (ioedkoop b l i j k t ach t i - r . i t
maar al te vaak duurkoop te / i jn .

WIN EEN ECHTE POLAROID
/ os ile u'oortlzockcr c/'.' In het It'tlcrot'lil zijn onderstaande woor
den kri^kru> verborgen: zotccl horizontaal, ecrlicuul, din^on-jnl en
vnn tichter miiir iwr ^rs/T/i/. Sommige lettere worden ineernni
Ien gebruikt. /\/s / / iillc woorden hebt we^e^treeot, vormen de
niet gebruikte lettere een woont, /et dit . r i 'on/ oiitler oenneldin^

'zomerfuizzel' o}> een briefktiurt en <tnnr die i 'nor 15 n i i ^ i i ^ -
f / / s liiiiir de reductie vnn deze krant . ( ïndcr de ^ocilc inzendingen
ot'rloten i C / / ( / ; • / ( ' echte Polaroid zonnebrillen.

Bier Model Sterk
C ' l ip Modieus Strand
Des i n Oog Tennis
Dim Ozon UV
Lel Protectie V e i l i g
K w a l i t e i t 'Roes Zee
Lens Schittering Zomer
L i c h t Sporten Zonnebril
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Muziek en amusement verhogen sfeer:

Braderie en zomerfeesten gezellig druk
straat was de gehele avond een optre-
den van 'Bennie's Band' een band
waarin de soul en swing de hoofd-
toon voerden. De toneelvereniging
'Krato' droeg eveneens een steentje
bij door de opvoering van het toneel-
stuk 'Krato op scherp'. Tussen de be-
drijven door 'dweilden' de muzikan-
ten van het orkest 'Les Miezerables'
door de kom van het dorp. In de ho-
reca overal volop vertier met onder
meer 'Sound Selektion' in de Her-
berg en het trio 'Assorti' in het Pan-
toffeltje.

Verder kon het publiek genieten van

optredens van Frans ( lus ters en het
theater 'Absurd' die het publiek op
straat niet hun malle fratsen ver-
maakten.
/aterdag was er nog een soort 'mini-
braderie' georganiseerd door enkele
y.akenlieden uit de Burgemeester
Galleestraat. Diverse kramen met lek-
kernijen, muziek en tekenwedstrij-
den voor de kinderen. Dit alles onder
de noemer 'Burgemeester Gallee-
straat Spektakel'. Jammer dat de re-
gen hier enkele uren spelbreker was.
Zaterdagavond werd het zomerfeest
en de kermis in Vorden afgesloten.
In 'De Herberg' een optreden van

'Trainband' in de /aal en 'Limousi-
ne' in het café, terwijl in het Pantol-
fe l t je Reflex de beentjes van de vloer
kreeg. Hier diende 'Reflex' nog even
als ondersteuning voor de plaatselij-
ke troubadour John E. Sieeper, die-
weer enkele 'evergreens' ten gehore
bracht
In de Herberg werd de stemming
nog meer verhoogd toen Arie Rib-
bens zi jn opwachting kwam maken.
Voor hem een fluitje van een cent om
de zaal 'plat' te krijgen. VVV en VOV
in Vorden kunnen terugzien op een
gezellige en drukke braderie annex
zomerfeesten.

De kinderen die zich de afgelopen weken behoorlijk hadden uitgesloofd met het verzame-
len en maken van allerlei dingen hadden dit jaar reuzepech. Toen vrijdag aan het eind van
de middag de kramen rondom het grasveld van de Ned. Hervormde kerk 'open' gingen
gutste de regen met bakken naar beneden.
Desondanks op deze kinderbraderie
toch nog wel bezoekers die hoofdza-
kelijk bestonden uit familieleden en
vrienden. De toeristen lieten het
door het weer begrijpelijkerwijs af-
weten.
Dat was een dag eerder, wel even an-
ders, toen in de kom van het dorp
een grote braderie weid georgani-
seerd door de plaatsel i jke VW in sa-

menwerking met de Vordense On-
dernemersvereniging. In het eerste
gedeelte van de avond (tot /o rond
de klok van negen) kon je bij wijze
van spreken in de Dorpsstraat over
de koppen lopen. De standhouders,
waai onder ook veel verenigingen de-
den goede /aken, een hapje en een
drankje zijn op een braderie nu een-
maal onontbeerlijke 'attributen'. Er

was op deze braderie ook voor veel
amusement gezorgd.

Muziek en toneel
Op de par^Brplaats bij Hotel Bak-
ker, verzorgne de Berkelkapel uit
Haarlo voor onvervalste Egel ander
muziek. Op een poo'jum aan het be-
gin van cle Burgemeester Gallee-

Echtpaar Lettink 60 jaar
getrouwd
Met een receptie in Hotel Bakker op donderdagavond 23 juli herdenken dhr. en mevr. Lettink de
dag dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. En dat feit, zo vinden ome Ab (A.J.)
Lettink en tante Jo (mevr. J.A. Lettink-Florijn) mag best gevierd worden. Een diamanten huwelijks-
feest is ook in Vorden geen alledaagse gebeurtenis!

dapboeM
*—' ()\ er wat e r i n cle

Vordense bibliotheek te beleven is

Boeken vol muziekplezier
Dat er in de Openbare Bibliotheek
van Vorden GD's te huur zijn, weet u
w a a r s c h i j n l i j k al. Er zijn ook gram-
mofoonplaten, maar door de snelle
opkomst van de compact disks is de
belangstelling daarvoor zo klein dat
de verzameling platen in de- loop van
de- maand ju l i opgeruimd zal wor-
den.

Er is naast de collectie ( ID ' s nog meer
muziekplezier te beleven aan de
Dorpsstraat nr .'i. Dat is in de hoek.
waar een f l i n k e verzameling bladmu-
ziek s taa t . Nie t iedereen weet dal.
Omdat er in Vorden nogal wat mu-
ziekbeoefenaren wonen, heelt on/e
bibliotheek een abonnement op cle
wisselcollectie genomen van de Pro-
v inc ia le Bibliotheekcentrale Gelder-
land. Dat betekent dat er elk kwariaal
honderd u i tgaven beschikbaar zijn.

De t i t e l s zijn erg gevarieerd en s lui-
ten goed aan op de vraag die er in
Vorden is. Er is klassiek en popula i r
repertoire. Er z i jn pianostukken en
werken voor elektronisch orgel, viool
en gitaar. En bladen of boeken met
muziek voor f l u i t , k l a r ine t en saxo-

RECEPT
V N D W K

De beide echtelieden zijn geboren en
getogen Vordenaren. De thans N4- ja -
rige bruidegom was smid van zijn be-
roep. Het echtpaar L e l t i n k woonde
ruim •!.'$ jaar op de Nieuwstad. De
voormalige smederij was schuin te-
genover café l 'enk. Toen het 'werk-
bijltje' erbij neer werd gelegd, vertrok
het echtpaar naar een bejaardenhuis
achter ,,de Wehme" aan.de Pastorie-
weg.

Tante Jo en ome Ab hebben een r i j k
verenigingsleven ach te r de- rug. Bei-

den hebben 60 jaar aktief meege-
danst ,Dij cle folkloristische boeren-
dansgróep „cle Knupduukskes"
waarvan zij ere-leden zijn. Hun pres-
ta t ies voor het fo lk lo r i s t i sch gebeu-
ren werd een aantal jaren geleden ex-
tra lu i s te r bijgezet toen t a n t e Jo en
ome- Ab Le t t i nk van de Koningin een
,,lintje" in ontvangst mochten ne-
men.

De thans 8.r>-jarige bruid was samen
met haar man ook buitengewoon ak-
t i e f bij de gymvereniging „Sparta".

Samen hebben ze o.m. bestuursfunk-
ties vervuld en ook van deze vereni-
ging zijn ze tot ere-lid benoemd.
Ome Ab was bovendien ruim 30 jaar
lid van de Vordense vrijwillige brand-

Momenteel vinden ze het allemaal
mooi geweest en genieten van hun
oude dag.
Het ec h tpaa i L e t t i n k heeft een in Eist
woonachtige doehier, drie kleinkin-
deren en een achterkleinkind.

S L A G E R IJ

Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook,
goed voorvcrwarmcn
(gas, clcctra of de
barbecue). Kruid het
vlees, maar /out het niet,
want dat gebeurt
achteraf. Plaats het vlees
op of tussen de grill. Keer
het vooral niet te vlug. In
eerste instantie plakt het
vlees vast maar het laa t
later van/elf los.
Afhankelijk van de vleessoort wordt hoogte
en/of tempera tuur en t i jdsduur bepaald.

U heeft nodig voor 4 personen:
200 gram ruaderbiefstuk
200 gram lever
100 gram bakbacon in plakjes
l gele en l rode paprika
l courgette
8 geblancheerde sjalotjes (uit het zuur)
zout
Voor de (biefstuk)marinade:
1 decil iter sojasaus
2 eetlepels suiker
3 eetlepels droge sherry
2 eetlepels olie
l theelepel citroensap
l mespuntje gemberpoeder
l uitgeperst teentje knoflook
l fijngehakt u i t je

Rundvlees-
spiezen

V L O G M A N

Bereiding:
Snijd de bicfstuk en lever in dobbelstenen

van 2 centimeter. Leg de
biefstuk in de daarvoor
bestemde marinade en
zet de/e gedurende 4 uur
afgedekt in de koelkast.
Schep het vlees
regelmatig om. l laai het
vlees uit de marinade en
dep het met
keukenpapier droog.
Blancheer(= de kook

erover laten gaan) de lever in water met /.out
of bouillon en omwikkel het met de plakjes
bakbacon. Rijg nu de biefstuk en de lever met
de groenten afwisselend aan de pennen. Leg
de pennen op het rooster van de barbecue of
gri l l en laat het vlees onder geregeld draaien
naar keu/e gaar en mooi van kleur worden.
Lekker met tomatensalade en fr i tes .

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1110 kj (265 kcal)
Eiwit: 28 gram
Vet: 13 gram
Koolhydraten: 8 gram

loon. Kortom: er worden met de col-
lectie vele terreinen van cle muz iek
bestreken en ook enkele van de be-
kende leerboeken met oefenstukken
z i j n in de collectie opgenomen.

Bladmuziek lenen gaat net als het le-
nen van boeken, l .eden k u n n e n de
ui tgaven drie weken in hun be/.it
houden en zijn bij t i j d ige inlevering
geen extra kosten verschuldigd. Wie
een speciale t i t e l wil hebben die n ie t
in cle wisselcollectie voorkomt maai
wel voorradig is in de provinc ia le col-
lectie, kan deze aan l a t en vragen op
dezelfde condit ies die- gelden voor
boeken. Dat wil zeggen: een kaar t je
i n v u l l e n en cle kosten van f 1.— per
t i t e l voldoen. Men k r i j g t dan t h u i s
berichi als cle t i t e l is aangekomen, l
moet n alleen wel rekening mee
houden dat er in dat geval een lever-
l i j d is van een a twee weken.

/o biedt cle collectie bladmuziek
onze leden de mogelijkheid gratis of
met geringe kosten I e - beschikken
óver hun favoriete muziek . Om deze
in h u i s e l i j k e - kr ing te - bestuderen o f t e
spelen. En ook dat is een welkome
seivic e van de ()penbare Bibliotheek
van Vorden.

Dagboekanier

SPORT- nieuws

VRTC
De Vordense Rijwiel- en Toerclub de
A( htkastelenrijders rekent zondag
op de vakantiegangers t i j dens hun
jaarl i jkse zomerfietstoc ht voor het
gehele gezin.
Want men heeft juist in de zomerva-
kantie gekozen voor zo'n gezinstoc ht
over ca. H) km, en cle ervaring heeft
geleerd dat ju i s t veel vakantievieren-
de mensen in en rond Vorden deel-
nemers zijn.
A.s. zondag kan men 's morgens star-
ten vanaf 2 locaties en wel in Vorden
bij c afë-restaurant 'cle I lerberg' in de
Dorpsstraat en in Ruurlo bij café Ras.
De route welke geheel is ui tgepij ld
gaat in cle r i c h t i n g Varssel.



Tractorpulling Team Hurricane:

'Wie niet sterk is moet slim zijn'
Gerrit Esselink en Erik Meijer heten de bestuurders van de befaamde Lochemse tractor genaamd
Hurricane. Een tractor, die werkelijk als een orkaan door het tractor puiling circus raast en de
concurrentie tijdens de eerste helft van de competitie van de baan blies.

Met nog /.even wedstrijden voor de
boeg is het kampioenschap, natuur-
li jk nog niet binnen, maar beide he-
ren hebben vertrouwen in een goede
afloop. De thuiswedstrijd in Lochem
op zaterdagavond vi j f t ien augustus
/ou weieens de sleutelpartij kunnen
zijn om Hurricane 'the second' defi-
nitief op het hoogste platform te
brengen. Immers, na Lochem staan
er nog slechts twee wedstrijden op
het programma, respektievelijk in
Bakel en op de Flevohof.
Gerrit Esselink grijnst als hij het over
/.ijn passie heeft. In de Ksselink Me-
taal Bewerkingswerkplaats aan de La-
renseweg in Lochem heeft de gelief-
koosde krachtbron een bescheiden
plekje gekregen. Onopvallend opge-
steld in een hoekje, dus niet voor ie-
dere binnenkomer direct zichtbaar.
Ksselink heeft nog wat ijzers in het
vuur, die hij niet graag bij de concur-
rentie in beeld brengt. In de loop van
het se i/oen zal \ lurricane nog krach-
tiger worden. Veel wil hij er niet over
kwijt , behalve dan dat het rem- en
schakelsysteem inmiddels een wij/i-
ging hebben ondergaan. 'De tractor
loopt hierdoor lichter en rolt gemak-
kelijker' is alle informatie, die hij
kwijt wil. 'Ja, eh, de hoeveelheid p.k.'s
is met een kleine tweehonderd toege-
nomen tot 1201', klinkt het noncha-
lant Het / i jn echter niet alleen de
paardekrac hten, die voor het heden-
daagse succes/orgen.
Ksselink houdt /ich nadrukkelijk he-
rig met de bestuurbaarheid van de
tractor. levens wil hij samen met
compagnon Krik Meijer alle speciale
onderdelen /.elf vervaardigen. Ken
telefoontje naar Amerika, /oals de
concurrentie dat doet geeft hem
geen voldoening, /elf geconstrueer-
de onderdelen moeten de Hurricane
aan de top van het klassement hou-
den. Toen Ksselink in 1988 in Lo-
chem aan de start verscheen met / i j n

nieuwe Hurricane was de vreugde
maar van korte duur. Binnen enkele
seconden blies hij de motor op en
leed voor het thuisfront een diepe
nederlaag. De concurrentie lachte
smalend. De Hurricane van nu, was
niet de Hurricane van vroeger meen-
de men. Opmerkingen, die voldoen-
de waren voor team Hurricane nog
meer tijd en geld te gaan spenderen
aan hun hobby. Het lachen zou de
geachte collega's nog vergaan. In
1989 verliep de wedstrijd aan de weg
Lochem-Barchem beter. Met een
derde en vierde plaats in respectieve-
lijk de 3,4 en 4,4 ton klasse kon men
tevreden zijn. 1990 leverde ook een
redelijke klassering op, maar de he-
ren wilden perse een keer winnen in
voor eigen publiek. Vorig jaar kreeg
het team hiervoor niet de gelegen-
heid, omdat het jaarlijkse evenement
voor twaalf maanden werd uitgesteld.
Nu is het dan /over.
De Stichting Tractor Pulling Lochem
besloot dit jaar om op vi j f t ien augus-
tus de organisatie van de tiende N. K.
van dit seizoen op zich te nemen en
ziedaar: De Hurricane gaat fier aan
de leiding en een vier jaar durende
droom lijkt werkelijkheid te worden.
Esselink en Meijer willen echter niet
vooruitlopen op de situatie. 'Voor
vijftien augustus rijden we nog vier
wedstrijden om de Nederlandse titel.
In een mechanische sport als tractor-
pu l l ing kan van alles gebeuren, i1.;1-
langi ijk is dat we de /aak heel hou-
den. Voorzichtig experimenteren is
dan ook het devies.'

Mesje van Erik
Zoals boven dit artikel vermeld, gel-
den bij tractorpulling niet alleen
brute krachten.
Team Hurricane is tijdens de 'trek'
van de concurrentie altijd op de baan
te vinden. 'Kijken is erg belangrijk',

vertelt Erik Meijer. 'Tijdens de 'trek'
van de collega's kun je erg veel te we-
ten, komen over de conditie waarin
de baan verkeert. De bandenspan-
ning, en de gewichtsverdeling die
een grote invloed hebben op de trac-
tie zijn dan goed te bepalen. Ook het
toerental dat de motor moet draaien,
voordat je het koppelingspedaal laat
opkomen is dan goed te bepalen.
Door met een mesje in de grond te
prikken, kan ik vrij nauwkeurig de
gesteldheid van de baan bepalen.
Van elke baan in Nederland heb ik de
afgelopen jaren aantekeningen ge-
maakt. Tevens staat daarbij vermeld
de totale afstelling van de Hurricane
op die dag. Na afloop van de wed-
strijd schrijf ÉMan de eventueel ge-
maakte fouten op. Een volgend jaar
kijk ik voordat we van start gaan die
aantekeningen na en kan zodoende
steeds nauwkeuriger bepalen hoe de
tractor geprajareerd dient te zijn.'
Nu in het vie^^jaarvan de Hurrica-
ne blijkt een dergelijke voorberei-
ding z'n vruchten af te werpen. De
koppositie in zowel de 3,3 als 4,4-
klasse geven duidelijk weer dat het bij
de N.K. tractorpulling niet alleen om
zoveel mogelijk gas geven gaat.
De fans zijn er blij mee. Getooid met
Hurricane petten en gestoken in
Hurricane T-shirts reizen veel van de
tweehonderd leden tellende suppor-
tersclub hun idolen door het gehele
land achterna. Maar het grote tref-
fen, waar een ieder op zit te wachten
is natuurlijk de wedstrijd op eigen
terrein op vijftien augustus. Daar

"moet het gebeuren!
Gerrit Ksselink en Erik Meijer zijn
twee tractorpulling fanaten, die hun
twaalfenhalfjarige samenwerking dit
jaar hopen te bekronen met een dub-
bel kampioenschap.
'Wie weet hangt er ook nog een Eu-
ropees Kampioenschap in de lucht',
mijmert Esselink voorzichtig.

IJsselsenioren
De IJsselsenioren, aangesloten bij de
Katholieke Bond van Ouderen, wil-
len meer leden hebben.
'Daarom worden alle katholieke 55-
plussers in de gemeente Steenderen,
Vierakker en Wichmond tussen 15
augustus en 15 september door een
aan ta l IJsselsenioren be/ocht met de
vraag om lid te worden van de groot-
ste ouderenbond van Nederland.
Voor ouderen staat er heel wat op het
spel. .Aan de A.O.W. wordt voortdu-
rend geknabbeld, de pensioenen zijn
nog steeds niet goed geregeld, de
ziektekosten stijgen maar door even-
als de huren en/, en/. Nu komt het
nog te vaak voor dat iedereen over
/aken die ouderen aangaan besl is t ,
behalve... de ouderen / e l f .

De [Jsselsenioren willen hierin ver-
andering brengen. In de gemeente
Steenderen praten, denken en beslis-
sen /ij al mee over ouderenbeleid via
deStichtingWel/ijn Ouderen.

De afdeling IJsselsenioren is een van
de dui /end afdel ingen die aangeslo-
ten is bij de landelijke Katholieke
Bond voor Ouderen. Dooi l idmaat -
schap komt men bij het grote ver-
band van meer dan 220.000 leden.

/o wordt de stem ook in Den Haag
gehoord.
In de eigen gemeente willen de IJs-
selsenioren activiteiten opzetten. Na
de ledenwerfact ie wordt in oktober
een feestelijke bijeenkomst gehou-
den voor de bestaande en nieuwe le-
den.

In een enquête wil het bestuur peilen
aan welke activiteiten behoefte is on-
der de Steenderense, Vierakkerse en
Wk hmondse ouderen.
Maar, houd alvast 18 november a.s.
vrij!

De IJsselsenioren hebben voor die
datum een bekende landelijke TV-
persoonlijkheid uitgenodigd om een
lezing te houden. Haar identiteit
wordt in de komende berichtgeving
onthuld.

Als men meer wil weten over de IJs-
selsenioren of als men nu al lid wil
worden (dit geldt voor alle gezind-
len) , kan men bellen of .schrijven
naar:
Mevr. M. Wiskamp, tel. 05754-1 l 10
(Baak); mevr. L. Schoenaker, tel.
05755-1785 (Steenderen); mevr. S.
Schoenaker, tel. 05754-1747 (Wich-
mond); mevr. M. Kgging, tel. 05755-
1590(()lburgen).

Postduiven-
vereniging
Voor de leden van de postduivenver-
eniging Vorden stonden dit weekend
twee vluchten op het programma,
t.w. Brive en Heverlee. Vanuit de
Franse lossingsplaats Brive (een
rayonvlucht voor oude duiven) met
tienduizenden duiven in concours.
De duiven te Brive, op een afs tand
van 852 km, werden vrijdagmiddag
om 15.00 uur in vrijheid gesteld. Ge-
zien de zuidwesten wind kon op een
hoge snelheid gerekend worden.
Reeds vroeg in de zaterdagochtend
werden de Vordense duivenliefheb-
bers opgeschrikt; velen lagen nog op
één oor, door een zeer vroege mel-
dingvan een duif door Hans Brugge-
man. Hans - een fondman in hart en
nieren - kon die nacht niet al te best
slapen en was reeds om 4.45 uur uit
de veten.
Bij het hok aangekomen ging het
alarm over en om 4.51 uur werd de
90-5054122 geklokt. Bij melding bij
het Rayon bleek al snel dat het om
een kopprijs g ingen de kontrole om
C).30 uur aan 't Hoge bevestigde dit.

In de loop van de ochtend kwam vast
te staan dat de Vordense liefhebber

geklopt was door een constatering in
Neede om 5.00 uur.
De tweede Vordense duif, van F.
Hummelink, arriveerde ruim 3-1/2
uur later doch kon ook nog op een
hoge klassering rekenen, /ondag-
morgen gaf de Nederlandse duiven-
pers acte de présence om e.e.a. aan
duivenminnencl Nederland kenbaar
t i - maken.
De verenigingsuistlag Brive: 1,5,1011.
Bruggeman - 2 F. Hummelink- 3, 6,
7, 8, 9 G. Oldenhave - 4 M. Oliesla-
ger.
Op de jonge duivenvlucht van He-
verlee, afstand 178 km, was de Ie
prijs voor Cor Bruinsma met de
92-5263429, die deze a fs tand over-
brugde meteen gemiddelde snelheid
van ruim 9() km per uur. De constate-
ringen volgden elkander snel op en
binnen een tijdsbestek van 9 minu-
ten waren de prijzen verdiend.
De verenigingsuitslag Heverlee: l , 4 G.
Bruinsma - 2 D. de Beu.s £ Zn. - 3, 6,
10 G. en H. Boesveld- 5 J. Eulink- 7,
8,9A.A.Jurriens.

N. K. Touwtrekken beslist:

Vorden vijfde in
zware strijd om titel
Tijdens de slotdag van het Neder-
lands kampioenschap touwtrekken
in Denekamp steeg de spanning ten
top. In een rechtstreeks duel tussen
de koplopers in de 640 kg klasse,
OKIA en Vios Bisons, wist Vios Bi-
sons de achterstand te nivelleren.
Nog voor het beslissend duel zou
plaatsvinden moest Vios Bisons de
st r i jd tegen Eibergen aanbinden. Dit
ontaardde in een nederlaag voor de
Beltrumse mannen, zodat OKIA uit
Holten de kampioenstitel pakte: 1.
OKIA; 2. Bisons; 3. Eibergen. Vorden
werd vijfde.
Eenzelfde tafereel speelde zich af in
de 720 kg klasse. Daar was de organi-
serende vereniging Koapman Boys
kanshebber, mits ze de Buffels
tweemaal vier meter wisten weg te
slepen. Dit gelukte, doch in een vol-
gende strijd moesten ze prijsgeven
tegen de Belte: 1. Buffels; 2. Koap-
man Boys; 3. de Belte.
In de 680 kg klasse werden Koapman
Boys kampioen. Poppenwier en 11
Heidenskip werden tweede en derde.
In de jeugdklasse werd de pl^fc van
Vios Bisons kampioen. Zij bleTren in
een zware strijd net even sterker dan
Heure (2) en Nibbik. ,
De Heenweg Ladies die vorige week
al kampioen waren, lieten ook zon-
dag zien dat ze de titel waan^Bren.
Zij gaven geen centimeter tijdens de
duels tegen Teerns (2), Halfweggirls
(3)enDTO/Vorden(4).
Na een korte rustperiode zullen de
kampioenen in september hun
krachten meten met de wereldtop,
tijdens de WK in Ierland.

WIELRENNEN: RTV

Marcel Scheffer heeft zondagmiddag
de 12e ronde van Hengelo (Gld.)
voor Amateurs-B en Veteranen op
zijn naam geschreven. De ronde
bleek een ware genadeslag voor veel
renners. Door de hitte konden veel
coureurs de wedstrijd niet uitrijden.
Al vrij snel ontstond er in deze ronde
een kopgroep, bestaande uit Joop
Ribbers, Fred de Kinkelder, Henk
Beumer, Marcel Scheffer en Anne
Kdelenbosch. In de eindspurt werd
de overwinning tussen deze vijf kop-
lopers beslist. De drie Deters-Stof-
wolk-renners lieten zich verrassen
door het snelle eindschot van Schef-
fer. Ook de renners van de RTV Vier-
akker-Wichmond, de organiserende
vereniging, waren in deze wedstrijd
vertegenwoordigd.
John Schoenaker finishte als veer-
tiende. Martin Weyers, die eerder
deze week ook al uitstekend presteer-
de in de ronde van Rijssen, waar hij
16e werd, en de driedaagse van Nun-
speet, kwam in Hengelo als 19e over
de streep.
Na de Amateurs-B en Veteranen gin-
gen de A-amateurs van start. On-
danks de hitte verliep deze wedstrijd
voorspoedig. Na veertien ronden
ontsnapte er een kopgroep met on-
der andere Jan Wullink en Mano
Lubbers van de RTV Vierakker-Wich-
mond. Door een valpartij in de kop-
groep, waar ook Jan Wullink bij be-
trokken was, werden de renners te-
ruggepakt door de achtervolgende
groep waarin Jan Weevers, de renner
uit Vorden zat. De elf coureurs wei-
den achtervolgd door Peter Makkink,
die sterk reed, maar door een lekke
band aan het einde van de koers niet
verder kwam dan de 12e stek. Jan
Wullink, die na de valpartij toch door
kon fietsen reed eveneens lek en
moest de wedstrijd verlaten. Elf ron-
den voor het einde van de wedstrijd
waren het peloton en de achterblij-
vers zo ver op achterstand geraakt,
dat zij moesten afsprinten. De oor-

spronkelijke kopgroep van 12 man
splitste zich in groepjes van /even en
vijf. Mart in Sc halkers sprintte wegen
kon niet meer teruggepakt worden.
Na Sc hal kers finishten Jan Weevers
en Mano Lubbers als 6e en 9e.
In de driedaagse van Nunspeet, die
ook afgelopen week werd verreden,
eindigde Wim Bosman als 9e in. het

eindklassement. Jan Wullinken Peter
Makkink, die in Hengelo beide door
een lekke band uitgeschakeld wer-
den, hadden afgelopen vrijdagen za-
terdag, in andere wedstrijden meer
geluk. Peter Makkink fietste zaterdag
in (khten en finishte als 19e.
Jan W u l l i n k reed vrijdag in Rijssen
en eindigde in deze wedstrijd als 6e.

Onlangs verschenen van Dr. W. ter Horst:

Eerherstel van de liefde
Prof. W. ter Horst, geboren in Borne, werkte voordat hij de weten-
schap in ging, in Nijverdal en Kampen. Driejaar geleden vestigde
hij zich weer in zijn streek van herkomst (in Heino). Daar schreef
hij het onlangs verschenen boek Eerherstel van de liefde.

dat de liefde staat of valt met diep-
gang en beleving en dat veel mannen
die mogelijkheden hebben verloren
door een eenzijdig technische instel-
ling van hun bewustzijn. 'Ze kunnen
niet bij hun hart komen.'
Het boek rekent af met de onjuiste
opvattingen dat liefde offers vraagt,
dat geliefden elkaar kunnen bezitten
en dat ze hun individualiteit moeten
inleveren. Het tegendeel is waar! 'De
liefde onthult de ware aard van men-
sen (en van dieren, planten en din-
gen) en laat hen tot hun Recht ko-
men.' (ielijkwaardigheid en weder-
/ijdsheid /ijn twee kernwoorden.
Het één na laatste hoofdstuk brengt
de le/.er weer heel dicht bij het alle-
daagse leven: het behandelt 'Grond-
vormen van liefdevolle omgang.'
Eerherstel van de liefde is tenslotte een
optimistisch boek geworden. Ter
l lorst /iet individualisering als mo-

•. gelijke winst voor de liefde. 'Voor
mensen die in onze tijd oprecht wil-
len liefhebben, ziet de toekomst er
stralender uit dan ooi t . '
Meer informatie kan men krijgen bij
de- uitgever, tel. 05202-92555 (J.
Wagner) of bij de auteur: 05729-
1890.

Hij liep al geruime tijd rond met de
gedachte dat hij eigenlijk nog een
boek zou moeten schrijven over de
mens-mens-liefde. Een soort moderne
Ars Amandi, omdat in onze geïndivi-
dualiseerde samenleving allerlei
oude vormen van liefdevolle omgang
onbruikbaar zijn geworden en nieu-
we maar moeizaam worden ontdekt.
Sommige mensen praten laatdun-
kend, achteloos of cynisch over de
liefde, anderen gebruiken het woord
als ze duidelijk iets anders bedoelen
en nog weer anderen maken er in
hun leven nodeloos een verschrikke-
lijk rommeltje van. Kortom, de liefde
is gedevalueerd en eerherstel is nood-
zakelijk.

Bij het schrijven van dit boek paste
de auteur een beproefde werkwij/e
toe, die hij eerder 'de vlucht van de
ekster' noemde: zoveel afs tand ne-
men als nodig is om het terrein goed
te kunnen overzien en dan regelma-
tig naar cle grond duiken voor alle-
daagse, ook persoonlijke voorvallen.
Daardoor werd het een boek voor
een wijde lezerskring.
Bovendien is het een heel actueel
boek omdat het inzichtelijk maakt

Wie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

Fam. van deStaay, Het Hoge 60, tel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve m. .S5)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De De l Ie
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaun
Vordensebosweg

Fam. Bleumink, Dorpsstraat 12, tel. 1393

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m l 5 en 2

Voomekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. Linnenbank, Het Kerspel 21, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. G. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam.Jurriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
/uivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het ! loge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horstei Luup (alleen rir. -J5) Dorpsstraat
Kerkstraat Decanijeweg
HetWiemelink 'Zutphenseweg
Ruurloseweg Groeneweg

Fam. Golstein, De Boneerd 7, tel. 2608

Het jebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gu lik
l let Wiemelink
Het Vaarwerk

l Iet Molenblick
Het Vogelbosje
De Bon gei d
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk



CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Schoolboeken

bestellen ?

LOGA bellen,
Tel. 05752-3100

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
05739-1202 (fam. Sasse)

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

STAANDE HIBACHI
Roostcrafmcting 41x25 cm. Van 32.95 voor

19?5

KACHEL-GRILL
Met spit en windscherm. Diameter 37 tin.

Van 53.95 voor

39.-

KOFFER-GRILL
Ideaal voor vakantie! Roostcrafmetin}» 32 x 20 cm.

Van21.95vcx>r

B?5

HAMBURGER-
GRILL

Met grillroosier
e n gril l pen

Roostcrdiameter 40 cm.
Van 99.- voor

79.-

TOP-GRILL
2 Roosters.

Roosterdiametcr 33 cm.
Van 47.95 voor

35.-

SMOKER-GRILL
Roostcrafmeting

48x48 m m.
Van 199.- voor

159.-
GEHELE

V A KA N l IE Echte doe 't zei vers gaan naar I o r m i do.

GEOPEND Formido Lochem (nabij station)
Kwir>kweerd 2A - Tel. 05730-51999

tijdens

•BOUWVAKANTIE
van 18 juli tot 10 augustus 1992

zijn wij geopend voor het
£ afhalen van materialen

van 09.00 tot 12.00 uur
van maandag t/m vrijdag

Showroom bezoek op afspraak
telefoon 05735 - 2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.

Spoorstraat 28 7261 AE Ruurlo

GEVRAAGD:

WERKSTER
voor 2 ochtenden

in de week

,de Rotonde'
Tel. 05752-1519

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;j een milieu- maatregel nemen die u
••l geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Wij hebben alles

voor de weck

weckketels
voor gas en elektrisch

thermometers
sapketels

inmaakglazen en ringen
diepvrieszakken etc. etc.

fa. JANSEN
Bleekstraat l

HENGELO Gld.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden Tel. 05752-3228

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL.: 05440-61308

Zeiler d 09 25 juli

RENDEZ
iiiiiiiiî ^Vlx̂ Vv̂ É^VHPl̂ î HPî

& C.I.A.
Voor businformatie bel.

0544O - 64145

<- en dakbedekkingswerk is één van onze vele speciali-
teiten. De werkzaamheden variëren van het solderen van
dakgoten tot aan het aanbrengen van een kompleet nieuw
dak. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit dakrollen
kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op alle materialen.
Vanzelfsprekend speelt een goede isolatie bij dakbedek-
kingswerk een belangrijke rol.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baaksevveg 11 WICHMOND 05754 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 - 1344



Waarom
zo'n haast?

\

O

Uitgebreider dan ooit.

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEIM:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEIM - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

DIEPVRIEZEN,
Gi N KOUD KUNSTJE
De pioniers van het invriezen
waren de Eskimo's. De diepvrie-
zer zoals wij die nu kennen zag
er in het Hoge Noorden echter
iets anders uit. Het poolvolk be-
waarde de gevangen vissen heel
eenvoudig in de buitenlucht, zo-
dat ze weken later nog 'vers' ge-
geten konden worden. Een koud
kunstje nietwaar? Toch komt er
bij diepvriezen meer om de
hoek kijken.

De fabrikanten van diepvries-
maaltijden hebben de aloude
techniek van het invrie/en tot een
gespecialiseerde professie verhe-
ven. Elke maal t i jd wordt binnen
enkele minuten na bereiding snel
ingevroren totdat een een tempe-
ra tuur van -20 in het gehele pro-
dukt is bereikt. Hiermee b l i j f t de
topkwaliteit van de ingrediënten
zeer lange tijd gehandhaafd.

VEEL VERSER
Goed invrie/en betekent vooral
zeer snel invrie/en. l l i e r d t o ;
wordt voorkomen dat er 'ijskris-
tallen' ontstaan waardoor voe-
dingssappen en smaakstoffen
verloren kunnen gaan. Met de
snelle conserveermethode b l i j f t
het voedsel lekker vers, geurig en
smakelijk. Daarnaast behoudt het
een optimale voedingswaarde.
Het voordeel van versgeoogste
groente is dat het vitamine C ge-
halte nog hoog is. Dit gehalte
neemt snel af naarmate de groen-
te langer blootstaat aan de buiten-
lucht. Gebleken is dat het vitami-
ne C gehalte in de 'verse' groen-
ten, die via de veiling en de
groenteman na drie dagen in de
boodschappentas van cle consu-
ment belanden, heel sterk is afge-
nomen, l let resultaat van de

LET OP VET, MAAR HOE?

Eskimo's, pioniers vtin het invriezen.

doordachte vriestechniek van
Iglo is verbluffend, want doordat
de groenten en maaltijden binnen

circa 2 uur worden ingevroren,
blijven de produkten hun vers-
heid behouden.

IS SNEL OOK GEZOND ? Een driesterren diepvriezer is geen overbodige luxe meer. Velen zijn
inmiddels overtuigd van het gemak en 'kunnen niet meer zonder'. In
ons land heeft een snel groeiend aantal mensen steeds minder tijd
om zelf telkens een gezonde maaltijd te bereiden en haalt, lekker ge-
makkelijk, een voorraad diepvriesmaaltijden in huis.

Toch fronsen nog veel onwetende
Nederlanders hun wenkbrauwen
bij de/e gedachte. Het is toch niet
te rijmen dat snel en ge/ond goed
samen kunnen gaan. Niets is
minder waar. Zo zijn de diep-
vriesmaaltijden van Iglo's Options
Plus bereid volgens de elders op
de/e pagina aangehaalde 'Richt-
lijnen Goede Voeding'. De ingre-
diënten van de zes verschillende
diners / i jn uiterst zorgvuldig ge-
ko/en. Met vet is voorzichtig om-
gesprongen en de verhouding
verzadigd/onverzadigd is volle-
dig uitgebalanceerd. Gezond kan
absoluut ook lekker zi jn.

KEUKENPRINS
Voor de gehaaste actieveling met
een volle agenda, de alleenstaan-
de die geen zin heeft zi jn pannen

vies te maken en voor de twee-
verdieners die te moe z i j n om
elke avond de 'keukenprins' uit
te hangen zijn diepvries maal t i j -
den een uitkomst. Degene die nét
iets meer wil, kan de maalt i jden
na tuur l i jk zelf aanvullen met al-
lerlei heerlijkheden. Bij de Ooster-
se gerechten z i jn zoet/ure augur-
ken, taugë of a t j a r tjampoer uit-
stekende bijgerechten. Een frisse
rauwkostsalade kan de I ta l iaanse
maalt i jden iets extra's geven. Tij-
dens het opwarmen in koekepan
of magnetron b l i j f t er voldoende
tijd over om de maal t i jd te voor-
zien van een eigen t int je . Laat
echter de zoete appelmoes, saté-
saus of volvette mayonaise zoveel
mogelijk achterwege. Daarmee
brengt u de gezonde samenstel-
ling danig uit balans en dat is niet
de bedoeling.

Waarschijnlijk is de 'Let op vet'
voorlichtingsgolf van het Mini-
sterie van WVC de afgelopen
maanden u niet ontgaan.
Met deze campagne waarschuwt
de overheid voor de risico's van
een te vette voeding. Dat js wel
nodig ook. Maar liefst tachtig
procent van de Nederlanders eet
te vet.

De basis voor een slecht voe-
dingspatroon wordt al in de su-
permarkt gelegd.
Gewoontegetrouw pakken we
ons boodschappenkarretje vol
met de voedingsmiddelen die wij
gewend zijn te gebruiken, zonder
er bij na te denken of deze pro-
dukten wel goed voor ons zijn.
Uit onderzoek blijkt dat cle win-
kelbezoeker moeite heeft met het
uitzoeken van gezonde alternatie-
ven. Op de verpakking staat
meestal wel voldoende informa-
tie over de voedingswaarde van
de produkten. Helaas vraagt het
doornemen van deze gegevens
nogal wat tijd en kennis van za-
ken.

GEZONDHEIDSGARANTIE
Toch is het niet zo moeilijk om

een snelle "vetcontrole" te doen.
U .hoeft in feite alleen maar te let-
ten op de vermelding 'Richtlijnen
Goede Voeding' op de verpak-
king.
Een fabrikant die volgens deze
normen werkt, garandeert dat het
produkt voldoet aan de eisen van
de Voedingsraad, het voedings-
adviescollege van WVC.
De voedingsmiddelenindustrie
mag deze verwijzing alleen ge-
bruiken als onder andere het vet-
percentage binnen bepaalde gren-
zen b l i j f t .

Ook kunt u er zeker van zijn dat
de hoeveelheid verzadigd vet in
een dergelijk produkt minimaal is
gehouden. Dat is belangrijk om te
weten want verzadigd vet is een
risicofactor op het ontstaan van
hart- en vaatziekten. Bovendien is
het cholesterolgehalte laag.
Ook wordt er met zout en suiker
voorzichtig omgesprongen terwijl
de produkten veel voedingsve-
zels bevatten.

Een voedingsmiddel dat volgens
de 'Richt l i jnen Goede Voeding' is
samengesteld past in een gezon-
de voeding. En gezond zijn wil-
len we toch immers allemaal?

WIN EEN JAAR LANG IGLO
DIEPVRIESMAALTIJDEN

Vorm met behulp van de letters
minimaal 4 woorden die te maken
hebben met Iglo diepvriesmaaltij-
den (voorbeeld: 'diner').

V l T A S T B E
K W A K N l K R
P (ÖVM L E K l l
G E\T\J/ÈVN O G
L Z O\N/D\R\ L A

Onder de- goede inzenders
verloot de redaktie van uw
krant een unieke hoofd-
prijs: een jaar lang gratis
Iglo kant en klaar maaltij-
den (maximaal 100 stuks) .
De eerste 25 goede inzen-
ders ontvangen een Options
Plus t-shirt .
Inzending (o.v.v. de naam
van deze krant) sturen naar
KSPR/Iglo, Postbus
3800 BL Amersfoort.


